ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:05/11
Датум:22.09.2017. године
Појашњење Конкурсне документације бр.05/8 од 20.09.2017, ЈН OP 05/2017
Поводом, електронским путем упућеног захтева за додатним информацијама или
појашњењем Конкурсне документације за ЈН ОП 05/2017 бр.05/8 од 20.09.2017. године, код
Наручиоца заведеног под бр.05/10 од 22.09.2017. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо
следеће појашњење:
Питање:
1. U predmeru mašinske instalacije i opreme na strani 107 od 156 konkursne dokumentacije tražite :
„Liveni člankasti radijatori "TERMIK II " , u kompletu sa radijatorskim čepovima i redukcijama i
dihtunzima, sledećih tipova i dimenzija:TERMIK II - 600/110„
Traženi liveni članci se već godinama ne proizvode jer je fabrika u stečaju. Takođe na tržištu više nije
moguće nabaviti nove livene člankaste radijatore od bilo kog proizvođača jer je ova tehnologija
prevaziđena i više se liveni radijatori ne proizvode.
Pitanje:
Da li će ponuda biti ispravna ukoliko ponudimo po karakteristikama i dimenzijama odgovarajuće
aluminijumske člankaste radijatore?
2. U konkursnoj dokumentaciji poglavlje IV, dodatni uslovi pod rednim brojem 2. poslovni kapacitet
na strani 119, pod azbučnim slovom G, gde ste naveli za način dokazivanja potrebno je :Ovlašćenje
odnosno potvrdu proizvođača ili ovlašćenog distributera za Republiku Srbiju u koliko u Republici Srbiji
ne postoji kancelarija proizvođača da je ponuđač ovlašćen za prodaju i ugradnju ponuđene LED
rasvete kojim proizvođač potvrđuje da će ponuđene toplotne pumpe bite nove,originalne i sa
proizvođačkom garancijom od minimum 2 godine.
Prepostavka da je došlo do greške u tekstu i da umesto napisane “toplotne pumpe“ trebalo da piše
„LED rasveta“. Molim vas vašu potvrdu da su naše prepostavke tačne.
3. U konkursnoj dokumentaciji poglavlje IV , dodatni uslovi pod rednim brojem 2. poslovni kapacitet
na strani 119, pod tačkom „V“ tražili ste :izveštaj o ispitivanju ili atest izdati od strane nezavisne
akreditovane ustanove da je ponuđena LED rasveta u skladu sa zahtevima iz konkursne
dokumentacije.

Molim Vas da nam odgovorite da li je potrebno dostavljati traženi dokaz pod tačkom „V“ ukoliko se
nudi model LED rasvete koja je navedena konkursnom dokumentacijom.
Појашњење:
1. Наручилац ће као одговарајућу прихватити понуду понуђача који понуди по
карактеристикама (у смисли термичких својстава) и димензијама одговарајуће
алуминијумске чланкасте радијаторе.
2. Да, дошло је до техничке грешке, иправно је:
„Овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију у колико у
Републици Србији не постоји канцеларија произвођача да је понуђач овлашћен за продају и уградњу
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понуђене ЛЕД расвете којим произвођач потврђује да ће понуђена ЛЕД расвета бити нова, оргинална и са
произвођачком гаранцијом од минимум 2 године.“
3. Уколико понуђач нуди пројектоване светиљке, а не одговарајуће другог произвођача понуђач није у
обавези да уз понуду достави атест издат од стране независне акредитоване установе.
Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације бр.05/8 од
20.09.2017. ЈН ОП 05/2017.

Комисија за ЈН ОП 05/2017
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